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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2004

الدكتوراة,جامعة تونس المنار
) (Outliers in Time series - Theory and Application

1990

الماجستير,الجامعة المريكية بواشنطن العاصمة بالوليات المتحدة المريكية
)(Comparison between Pearson Chi-square and Kolmogrov-Smirnov Goodness-of- fit Tests

1980

البكالوريوس,جامعة القاهرة  -كلية القتصاد والعلوم السياسية
)بكالوريوس في الحصاء(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
2005 ,2009

أستاذ مساعد ,جامعة القدس

2004 ,2009

أستاذ مساعد ,جامعة القدس المفتوحة

2004 ,2009

أستاذ مساعد ,جامعة فلسطين

1980 ,1982

إحصائي ,وزارة الصحة بغزة

1982 ,1994

محاضر في الحصاء ,الجامعة السلمية بغزة

1991 ,2004

محاضر في الحصاء ,جامعة الزهر بغزة

2004 ,2009

أستاذ مساعد في الحصاء ,جامعة الزهر بغزة

2009 ,2014

أستاذ مشارك في الحصاء ,جامعة الزهر بغزة

حتى الن 2014 ,

استاذ في الحصاء ,جامعة الزهر بغزة
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2018 ,

عميد كلية القتصاد والعلوم الدارية بجامعة الزهر بغزة ,الكلية

2008 ,2014

رئيس قسم الحصاء بكلية القتصاد والعلوم الدارية بجامعة الزهر بغزة ,القسم

2004 ,2005

نائب عميد كلية القتصاد والعلوم الدارية بجامعة الزهر بغزة ,الكلية

2006 ,2008

عميد كلية القتصاد والعلوم الدارية بجامعة الزهر بغزة ,الكلية

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2007هيئة تحرير مجلة جامعة الزهر بغزة,عضو,جامعة
 2006الجهاز المركزي الفلسطيني للحصاء,إستشاري,وطني
 2006جمعية البيومترك الدولية,عضو,دولي
 2005الجمعي الدولية للتعليم الحصائي,عضو,دولي
 2000جمعية النترنت الفلسطينية,عضو,وطني
 1996لجنة النتخابات المركزية الفلسطينية,عضو,وطني
 1995جمعية القتصاديين الفلسطينيين,رئيس,وطني
 1994جمعية الأكاديميين الفلسطينيين,عضو,وطني
الهتمامات البحثية
اهتمام

, Stochastic Processes , Applications of Statistics in Business and Economics , Multiple
Comparisons , Time Series , Regression Analysis , Linear Models , Sampling Theory , Experimental
Design , Demography , Statistical Packages and Data Analysis
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

) . Financial Mathematics, ,عبدا الهبيل )1997
) . General Mathematics, , 1995عبدا الهبيل )1995
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بحوث في مجلت علمية

عبدا الهبيل
جامعة ) . Using classification methods in identifying the labor categories in Palestine,حسام سلمة )2015
) ( ) ,.الزهر2015),
عبدا الهبيل
علي أبوزيد
) ( () ,.مصطفى أبو القمصان ), . (2015مجلة دولية في التصالت2015,
عبدا محمد الهبيل
) ( ) . An application on Fractional Factorial Designs,,(2013) ,.حسام الخطيب )2013
) ( ) ,.باكستان) . An application on Mulltinomial logistic Regression Model,2012),عبدا الهبيل )2012
عبدا محمد الهبيل
) ( ) ,.جامعة الزهر بغزة) . Remedy of milticollinearity using Ridge regression,2011),خالد المغاري )2011
( ) ,.جامعة الموصل بالعراق) . A study of detecting outliers in time series using simulation,2010),عبدا الهبيل )2010
)
) . Modeling the exchange rate of the Jordanian Dinar and US Dollar against the Israeliعبدا الهبيل )2008
) ( ) ,.جامعة النجاح الوطنيةSheikl,2008),
جامعة ) . The Economic Potential Abilities of Animal Breeding in the Gaza Strip,عبدا الهبيل )2007
) ( ) ,.الزهر2007),
) ( ) ,.جامعة النجاح الوطنية) . Measuring the Impact of a New Policy on Industry in Gaza,2007),عبدا الهبيل )2007
) ( ) ,.عبدا الهبيل ), . (2006جامعة النجاح الوطنية2006),
) ( ) ,.عبدا الهبيل ), . (2006جامعة الزهر2006),
) ( ) ,.جمعية القتصاديين ) . The Economic Potential of Fisheries in the Gaza Strip,1998),عبدا الهبيل )1998
) ( ) ,.جمعية الملتقى الفكري) . Demographic Statistics of the Gaza Strip,1992),عبدا الهبيل )1992
مساهمات تقنية
النشاط  ,المؤسسة  ,الدور  ,من  ,حتى  ,المستوى

استشارات ,مؤسسات عديدة ,مستشار في التحليل الحصائي  , 2004,حتى الن ,دولي
خبرات احصائية ,مؤسسات عديدة ,خبير احصائي  , 2004,حتى الن ,وطني
مستشار ,مؤسسات عديدة ,رئيس فريق بحثي  , 2004,حتى الن ,وطني
الهيئة الستشارية ,الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني ,مستشار , 2012, 2006,وطني
التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

محكم بحث  /كتاب

hgggg ,2013
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* الطرق اللمعلمية
* الرياضيات المالية
* الرياضيات العامة
* معمل إحصائي
* نظرية الحتمالت
* عمليات عشوائية
* تحليل السلسل الزمنية
* مبادئ الحصاء
* نماذج خطية
* الرياضيات المتقدمة
* الحصاء السكاني
* نظرية العينات

دراسات عليا

* الحصاء التطبيقي
* التحليل الحصائي
* تصميم وتحليل التجارب
* عمليات عشوائية
* تحليل احصائي متقدم
* تصميم وتحليل التجارب
* نماذج خطية
* نظرية العينات

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

الن 2004 -

خبير في قيادة الفرق البحثية ,وطني

الن 2004 -

خبير في التحليل الحصائي ,وطني

الن 2004 -

مستشار إحصائي ,دولي

2006 - 2012

عضو في المجلس الستشاري للجهاز المركزي الفلسطيني للحصاء ,وطني

المهارات
المهارة

ممتاز: SPSS, MINTAB, SAS, S-PLUS, and SCA ,أنظمة البرامج الحصائية
ممتاز:WORD, EXCEL, POWERPOINT ,أنظمة وبرامج مايكروسوفت
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